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ПОРАКА ДО ГРУПАТА
Think.COOP (Размислувај.ЗАДРУЖНО) е осмислен за луѓе како вас кои се заинтересирани да
се зачленат или да основаат задруга. За време на оваа ова насочување, ќе анализирате како
односите на поддршка и соработката може да ви помогнат да ги следите можностите како
да ја подобрите вашата егзистенција, да научите за основите на задружниот бизнис и да ги
разберете условите според кои задругата е подобар начин за водење бизнис или за вашата
работа. На крајот од оваа ова насочување, ќе можете подобро да одлучите дали задружниот
бизнис модел е вистинскиот за вас.
Стилот на оваа обука е различен од традиционалните пристапи. Ќе работите заедно како тим,
за да ги следите едноставните чекор-по-чекор инструкции за дискусиите и активностите во
вашиот прирачник за обука. Ќе имате олеснувач, кој ви ќе помогне со било какви прашања
за содржината и вежбите за обука. Бидејќи нема да имате лидер на групата, сите членови на
групата треба наизменично да ги читаат информациите и упатствата за групата на глас, и сите
членови на групата ќе ја делат одговорноста за следење на времето. Со овој нов стил на
обука, ќе учите едни од други, преку размена на идеи и мислења, вештини, знаења и
искуства. За сето ова да функционира, сите членови на групата мора да учествуваат во
дискусиите.
Пред и по обуката ќе биде побарано од вас да пополните анкета за знаења, за да го разберете
влијанието од обуката. Овие информации ќе бидат доверливи и ќе се користат за
подобрување на материјалите за обука, како и за организација на идните програми. Исто така,
ова ќе биде корисно за утврдување на потребата од други обуки за задруги, кои што може
последователно да им бидат претставени на учесниците. Некои учесници, исто така, може да
бидат контактирани во иднина, во рок од 3, 6 или 12 месеци по обуката, заради друга анкета,
за да се запознаат со чекорите што тие ги презеле по обуката.

Не сум баш сигурен
што точно значи
задруга. Ајде прво да
се вклучиме во
обуката Think.COOP,
па потоа да одлучиме.
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Јас сум чула дека
задругата може да нѝ
помогне да го развиеме
нашиот бизнис. Мислиш
дека треба да се
зачлениме во некоја
задруга?

Следи ги знаците
Овие инструкции во прирачникот за обука се лесни за следење и во нив е означена и
временската рамка предвидена за секој од чекорите. Следете ги следните знаци:

ЗНАЦИ И НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ

Овој знак укажува на времето кое е предвидено за активноста

Овој знак укажува на претходни информации кои треба да се прочитаат на
групата

Овој знак укажува на групна дискусија

Овој знак укажува дека активноста започнува и дека инструкциите
чекор-по-чекор треба се прочитаат на глас во групата и да се
следат последователно

Знакот укажува на добра практика во идентификување и
исполнување на различните потреби на жените и мажите,
промовирање на активно учество на жените и стратешка примена
на различните знаења и вештини што ги имаат жените и мажите
V

ЗАПОЧНУВАЊЕ
Пред да започнете со обуката, следете ги едноставните чекори подолу за да се организирате:
• Пополнете ја анкетата за знаења пред обуката. Прашајте ги организаторите доколку
немате примерок или ако не сте го пополниле дотогаш.
• Организирајте се во мали групи од максимум 5-7 луѓе. Организаторите ќе ве водат како
да го направите ова најдобро.
• Идентификувајте еден член на групата што ќе волонтира за да ја започне обуката како
„Читач на групата“. Улогата на „Читачот на групата“ да ги чита информациите и
инструкциите за активности за групата на глас. Секој член на групата со основна
писменост може да биде „Читач на групата“ и треба да се стремите да се менувате со
другите членови во групата, во текот на обуката.
Сите членови на групата се одговорни за следење на времето, но еден член на групата треба
да биде назначен за секоја од сесиите, за да ја потсети групата за истекот на предвиденото
време за одредена активност/чекор. Не треба строго да го следите предвиденото време, но
ќе треба да управувате со вашето време во текот на целата обука. Ако една активност трае
подолго од предвиденото време, обидете се да заштедите време на други активности, за да
одржите рамнотежа.

Сите членови на групата ќе го добијат овој прирачник за обука. Со овој прирачник
може да се вршите индивидуална, како и групна работа.

Процес на учење
Сесија

Време
50 минути

60 минути

70 минути

150 минути

95 минути
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СЕСИЈА 1: ДОБРИ ОДНОСИ И ЕГЗИСТЕНЦИЈА
Преглед на сесијата
5 минути

Секојдневно комуницирате со луѓе. Без разлика од што обезбедувате средства за живот или
што се стремите да постанете, сето тоа вклучува работење и лични контакти со луѓе. Во оваа
сесија ќе се запознаете меѓусебно, ќе се запознаете со стилот на оваа обука и повеќе ќе ја цените
важноста на соработката. Целта е да учите едни од други додека ги извршувате активностите во
секоја од сесиите. Треба меѓусебно да си помагате со размена на вашите различни идеи и
искуства и да поставувате прашања на групата и/или на олеснувачот, доколку не разбирате
одреден концепт или активност. Заедничкото учење е форма на соработка при што учесниците
работат заедно за да го максимизираат своето учење, како и меѓусебното учење.
Секогаш кога луѓето работат заедно за заедничка корист, имате соработка.

Активност 1А: Запознавање
5 минути

Во оваа активност ќе се запознаете меѓусебно, како прв чекор во градењето на добри односи
и соработка. Прво, ќе ги прочитате сите инструкции пред да ја започнете активноста од Чекор
1.

Чекори
20 минути

1. Напишете го вашето име и од што обезбедувате средства за живот, во кругот на
работниот лист.
2. Од списокот, заокружете три лица (жени и/или мажи) кои најмногу ви помагаат во
обезбедување на средства за живот. Овие луѓе се составен дел од „поддршката“ или „добрите
односи“. Односот претставува начин на кој двајца или повеќе луѓе се поврзани или се во статус
на поврзаност. (5 минути)
3. Ќе се претставите и ќе ја споделите вашата листа. (10 минути)

1

АКТИВНОСТ 1А:
РАБОТЕН ЛИСТ
Запишете го вашето име и работа

ЛУЃЕ КОИ МИ ПОМАГААТ И МЕ ПОДДРЖУВААТ ВО МОЈАТА
РАБОТА

Заокружете три лица
кои најмногу ви
помагаат
Други

Размислете внимателно кога ги избирате трите лица. Понекогаш активностите што ги
преземаат жените се земаат здраво за готово и не им се дава вистинска вредност, но тие
всушност се клучни за обезбедување на средства за живот. На пример, неплатената работа
за нега или домашните работи, кои најчесто се главна одговорност на жените, може да
бидат од суштинско значење за благосостојбата и егзистенцијата на семејството.

АКТИВНОСТ 1Б: ВАЖНОСТА НА ОДНОСИТЕ
20 минути

Како што видовте од списоците, потребни ви се други луѓе за да постигнете резултати во
што и да правите. Потребна ви е соработка со различни жени и мажи за да успее вашата
иницијатива.
Добрите односи ве одржуваат посреќни, поздрави и ја олеснуваат вашата работа. Покрај
вештините, соработката и односите што ги имате со жените и/или мажите соработници,
колеги и заедниците каде што работите и живеете ви обезбедуваат средства за
постигнување на вашите цели.
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Важи. Ајде да
ги видиме
панелите за
сушење надвор.

Имам проблеми со
сушење на сливите. Ќе
ми помогнеш да видам
каде грешам?

Вашите односи даваат значење и богатство на вашата работа и на вашите животи.
Честопати, односите се клучни за решавање на проблемот, за отворање нови можности и
за завршување на работата.
Со добри и силни односи на поддршка, луѓето имаат моќ да направат вистинска промена.
Сепак, нема логика да воспоставувате односи само за да ги натерате луѓето да работат за
вас. Ова нема да функционира бидејќи луѓето ќе се чувствуваат искористени. Ние
создаваме односи затоа што некој навистина нѝ се допаѓа, затоа што имате нешто да ѝ
понудите на таа личност или затоа што споделувате некоја заедничка цел(и).

Придобивки од соработката и односи на
силна поддршка

Отворени
можности

Ви овозможуваат
да делувате во
однос на овие
можности

Постигнување
на взаемно
корисни
резултати

Сега, погледнете ја повторно листата што ја направивте. Ќе изберете еден однос и ќе споделите со
групата зошто е многу важен особено во однос на вашата егзистенција.
Важен однос: Мојот однос со

Овој однос е важен затоа што:
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СЕСИЈА 2:
ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ОДНОСИ
Преглед на сесијата
5 минути

Секој однос е различен, но сите тие се важни. Активноста 2А ќе ви помогне да ја
разберете разликата помеѓу хоризонталните и вертикалните односи. Во Активноста
2Б, ќе ја разгледате важноста на хоризонталните односи за одржување и
подобрување на вашата егзистенција. Прво ќе ги прочитате упатствата пред да
започнете да работите на активноста.

АКТИВНОСТ 2А: ИДЕНТИФИКУВАЊЕ ВЕРТИКАЛНИ И
ХОРИЗОНТАЛНИ ОДНОСИ
10 минути

Вертикалните односи се однесуваат на врските помеѓу луѓе кои вршат различни
функции. Во вашите лични животи, пример за вертикален однос е врската помеѓу
родител и дете. На работа, овој однос може да биде помеѓу работодавач и вработен.
Хоризонталните односи се однесуваат на врските помеѓу луѓето кои извршуваат исти
функции. Во семејството, ова може да биде односот помеѓу браќата и сестрите. Додека
вертикалните односи се хиерархиски (односи од долу надолу), хоризонталните односи
вклучуваат соработка помеѓу колеги (на еднаква положба и социјална моќ).
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Примери за хоризонтални и
вертикални односи
Мајка/Татко

Вертикален однос

Купувач

Дете

Вертикален однос
Земјоделец
Сестра

Брат

Хоризонтален однос
Сопруга

Земјоделец

Земјоделец

Хоризонтален однос
Вертикален однос

Сопруг

Добавувач на
репро материјали

5

Чекори
20 минути

1. Подолу е прикажана листа на односи вон семејните врски. Како што читате за секој од односите,
ќе разговарате дали тој однос е хоризонтален или вертикален. Веднаш штом ќе се согласите за
одговорот, ќе го засенчите соодветниот круг. (10 минути)
Хоризонтал

Однос

Вертикален однос

ен однос

Земјоделец кој продава на
трговец Работници кои си
помагаат едни на други
Сопственик на продавница кој се консултира со колега за
некоја нова технологија
Добавувач на ѓубриво и земјоделци
Продавачи на риба што основаат неформална
Штедилница и шема за кредитирање
Продавач кој позајмува залихи од друг продавач
Соседи кои градат пумпа за вода за заедницата
Градежен работник и градежна фирма

Одговорите се на страна 35

2. Ќе споделите по еден пример за вертикален и хоризонтален однос врз основа на вашето
искуство или она што сте го виделе во вашата работа или во вашата заедница. Размислете за
односите што ги имате со жени и мажи, кои ви овозможуваат да обезбедите средства за
живот. (10 минути)
Вертикален однос:

Хоризонтален однос:
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АКТИВНОСТ 2Б: ЗАЕДНО СТОИМЕ, ПОДЕЛЕНИ ПАЃАМЕ1

25 минути

Хоризонталната соработка, исто така, ги поставува основите за развој на вертикални односи врз взаемна
добивка за двете страни. На пример, кога работниците се групираат и соработуваат едни со други за
нивна заедничка корист, тие можат да се заложат повеќе за да добијат подобри работни услови. Слично
на тоа, кога таксистите се здружуваат, тие можат да формираат претпријатие засновано на членови, кое
има воспоставена шема за штедење и кредити за да си помагаат меѓусебно како и, да се справат со итни
трошоци, школски такси и други финансиски потреби. Кога ќе се соберете во група, вие сте посилни и
способни да постигнете задачи што вообичаено не би можеле сами да ги завршите и според тоа, можете
да постигнете повеќе.
За оваа активност ќе го извршите чекорот точно како што гласи во текстот.

Чекори
1. Скинете ја празната страница (следната страница).
2. Преклопете ја хартијата на две еднакви половини.
3. Скинете ја хартијата на средишниот преклоп. Ставете ги двата дела заедно во куп.
4. Повторете го процесот додека хартијата повеќе не може да се кине бидејќи снопот
хартија е премногу дебел за да се скине.

Хартијата најлесно се кине кога има еден лист или само неколку листови. Колку
повеќе листови хартија има, толку е потешко да се кине хартијата. Слично на тоа, во
бизнисот, кога земјоделецот работи сам, тој/таа може да открие сфати дека
трговците имаат поголема моќ во преговорите. Но, кога земјоделците работат заедно,
тие се посилни.
Замислете еден земјоделец кој работи сам и сака да го продаде својот производ по 1
долар/килограм, но трговецот вели дека е подготвен да плати само 0,75 долари/килограм. Дали
мислите дека земјоделецот ќе може да ја добие цената што ја сака? Зошто да или зошто не?
Сега замислете дека земјоделецот доаѓа заедно со други земјоделци и тие работат заеднички
за да преговараат со трговецот. Дали мислите дека тие имаат поголеми изгледи да добијат
подобра цена од индивидуалниот земјоделец? Зошто да или зошто не?

6

1 Вежбата беше адаптирана од „Зајакнување на лидерството во групата на фармери и задруги: пакет за обука“ нарачан од Одделот за
Земјоделски пласман и задруги на Бутан и развиен од Институтот за студии по менаџмент со поддршка од SNV Bhutan (2011).

Лист хартија за Активноста 2Б. Ве молиме скинете го листот.
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СЕСИЈА 3: ПРИДОБИВКИ ОД КОЛЕКТИВНО ДЕЛУВАЊЕ

Преглед на сесијата
5 минути

Колективна акција се однесува на акција преземена заеднички, од група луѓе чија цел е да го
подобрат својот статус и да постигнат заедничка цел. Секогаш кога луѓето работат заедно за
заедничка корист, имате соработка. Целта на оваа сесија е да ви помогне да ги идентификувате
можностите за групно делување и условите каде што групното делување може да биде
покорисно од поединечна иницијатива.

АКТИВНОСТ 3А: МОЖНОСТИ ЗА ГРУПНО ДЕЛУВАЊЕ
10 минути

За да добиете увид во опсегот на групни активности што можете да ги преземете,
прочитајте ја приказната за Оливер.
Оливер одгледува зеленчук на својата мала нива. Трговецот во неговото село ја купува неговата
берба по многу ниска цена, бидејќи тој има само мали количини за продажба. Трговецот исто така
знае дека Оливер не може да ги носи своите производи во друго село, бидејќи трошоците за превоз
се толку високи што ќе му го изедат профитот. Исто така, тој мора да плати висока цена за
ѓубриво, бидејќи купува само мали количини.

Сега кога имам добра берба,
цената која ми ја нудат
трговците е прениска. Тие
знаат дека не можам да ги
чувам овие повеќе од еден
ден, инаку ќе се расипат.
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Еден ден, неговата сосетка Марија, која исто така е индивидуален земјоделец, го покани да
присуствува на состанокот на нејзината група. За време на состанокот, Оливер дозна дека
Марија е член на задружно претпријатие, подобро познато како задруга, составено од жени и
Со продажба на нашите жетви заедно,
ние
во можност
да побараме
подобра цена за нашите
Со сме
продажба
на нашите
жетви заедно,
ние
сме во можност
подобра
цена за нашите
производи.
Секој да
одпобараме
нас е мало
претпријатие,
но кога
производи.
Секојизгледаме
од нас е мало
когаедно
сме
сме заедно
и сепретпријатие,
однесувамено
како
заедно изгледаме и се однесуваме како едно големо
големо претпријатие
претпријатие

мажи-индивидуални земјоделци како него. Задругата бара да им се придружат други
земјоделци, за да можат да го зголемат обемот на производи што го продаваат директно на
продавачите во градот.
Со поголема бројност, тие можат да ги задоволат минималните барања на продавачите, да
добијат подобра цена за нивните производи, и да ги намалат транспортните трошоци по
единица производ. Тие, исто така заедно купуваат инпути (репро-материјали). Поради ова, тие
можат да добијат квалитетни инпути, по поевтина цена. Задругата, исто така, доби
пристап до владината програма на стручните служби за помош на индивидуалните
земјоделци, која им даде поддршка на членовите за ефикасно користење на ѓубривото.

20 минути

Табелата подолу ги сумира ограничувањата со кои се соочува Оливер, како и решението
предложено од Марија и нејзината задруга. Во колона 3, запишете како ова решение ќе му
помогне на Оливер да си ја подобри егзистенцијата. Споделете ги вашите одговори и
разговарајте со групата.
Ограничувањата на Оливер
Колона 1

Решение/Групно делување
Колона 2

Мала ожнеана количина за
продажба, што доведува до
ниска цена и непостоење на
преговарачка моќ
Високи
трошоци
за
транспорт
по
единица
производ
поради
малите
количини
Скапа цена на ѓубриво

Земјоделец продава
производ на задруга,
задругата го доставува
производот директно до
продавачите на пазар,
избегнувајќи ги прекупците

На кој начин ова решение ќе му
помогне на Оливер да остварува
подобри приходи?
Колона 3

Задругата купува ѓубриво
на ангро и го препродава на
земјоделец по поволна цена
Задругата врши обуки
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АКТИВНОСТ 3Б: СИ ПОМАГАМ СЕБЕ СИ, ИМ ПОМАГАМ
НА ДРУГИТЕ
15 минути

Ова се клучни упатства за тоа кога треба да размислите за групно делување за да решите
одреден проблем или да ја искористите можноста:
• Ресурсите што ви се потребни се повеќе од она што можете поединечно да го набавите

или да си го дозволите. Марија и нејзината група, на пример, сакаа да преработат дел од
нивниот зеленчук, но поединечно не можеа да си дозволат да ја купат потребната
опрема. Ги здружија своите пари и купија мала опрема за преработка на зеленчук. Секој
од членовите има можност да ја користи опремата за мала надокнада, за да се покријат
трошоците за одржување.
• Ако

сакате да ги намалите
трошоците, можете да добиете
попуст преку купување на големо.
Добавувачите ѝ дадоа на Марија и
нејзината група големопродажна
цена која беше околу 30% пониска
од малопродажната цена. Наместо
да купат по една или две вреќи
ѓубриво како поединци, тие ги
купија сите залихи кои им беа
потребни на членовите. Ова
допринесе
до
заштеда
во
трошоците за транспорт.

Среќен сум што и се
приклучив на групата. Ова е
прв пат да можам да
учествувам на обука.

•

Ние одлучивме да
основаме група, затоа
што како поединци
ние немаме ресурси и
количини за да
продаваме во
супермаркети.
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•

•

Пристап до широк опсег на услуги за подобрување на вештините и знаењето, како и
добивање на ресурси (на пр. финансии, опрема, итн.) за развој на вашиот бизнис.
Агенциите за развој на индивидуалното земјоделство и микро-финансиските институции
честопати се подготвени да опслужуваат групи, но не и поединци.
Треба да ја зголемите преговарачката моќ. Хоризонталната соработка овозможува да се
преговара, да се бараат услуги и да се влијае на посакуваните промени во политиките. Со
продажба на големо, здружените групи можат да привлечат нови купувачи и да
преговараат за подобри цени.
Погледнете ги ограничувањата и/или можностите со кои се соочувате во вашата работа или
при остварувањето на средства за живот. Потоа утврдете кои се предностите од
решавањето на овие прашања поединечно и преку групно делување.
Ве молиме погледнете го долниот пример, во првиот ред од работниот лист за Активност
3Б како ваша референца и водич.

Колку сакам да продавам во
градот каде што има многу
повеќе купувачи. Но,
изнајмувањето на тезга таму е
многу скапо. Можеби ќе ги
убедам соседите да ми се
придружат, па ќе ја поделиме
киријата.

Чекори
20 минути

1. Наведете најмалку 3 ограничувања со кои се соочувате во вашата работа, фирма или при
обезбедување на средства за живот.
2. Идентификувајте ги можните решенија за вашите ограничувања. Запомнете дека кога ги
решавате вашите ограничувања со одржливи решенија, создавате можности да се подобрите
себе си и другите.
3. Одредете ги предностите од преземање на решение како поединец, или преку групно
делување. Имајте ги на ум упатствата кои ќе ви помогнат да одлучите.
4. Идентификувајте која опција (индивидуално или групно делување) е подобра за вас.
5. Споделете и дискутирајте со групата.
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Пример за трансформирање на
ограничувањата во можности

Ограничувања:
Прекумерна понуда на банана за време на шпицот
сезона на берба
ниска цена
Високи трошоци за транспорт - гломазен производ
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Решение:
Да се постави заеднички погон за преработка на
чипс од банани. Да се направи договор за
пласман на ангро со купувачите.
Додадена
вредност
Отворање на
работни места
Пристап до поголеми
пазари

Зголемување на
приходите

Работен лист за Активност 3Б
Ограничувања

Пример:
Не можам да купам
залихи по големо
продажна
цена,
затоа што секој пат
купувам само мали
количини.

Можно решение

Предности
Индивидуално

Бидејќи има многу Брзо; не мора да
продавачи како мене соработува со други
кои го продаваат
продавачи
истиот производ,
можеме да ја
здружиме нашата
набавка.

Предности
Која опција е
Групно делување подобра за
вас?
Индивидуално
или групно
делување?
Може да купи
залихи за 20%
пониско од
сегашната
набавна
цена; може исто
така да побара од
добавувачот да
достави залихи
до нашиот штанд

Групно делување
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СЕСИЈА 4:ИЗБОР НА БИЗНИС СТРУКТУРА
Преглед на сесијата
5 минути

Многупати, малите групи на поединци или пријатели се собираат неформално за да ги
споделат ресурсите, да си дадат поддршка едни на други во пронаоѓање работа или за да
ги продаваат своите производи заедно, за да заштедат на транспортните трошоци и да
добијат повисока цена. Неформалните претпријатија се соочуваат со ограничувања како што
се, недостаток на законска форма за банкарски трансакции и продажба на големи купувачи
(на пр. супермаркети), потоа, работници кои не уживаат бенефиции при вработување,
лабави должности и обврски меѓу лицата кои учествуваат итн. Бидејќи овие неформални
групи поредовно се среќаваат и работат заедно, тие можеби ќе сакаат да го трансформираат
тоа претпријатие во формална организација со цел тоа да има правен статус, пристап до
заеми од банки, како и за да продаваат на големи купувачи како што се супермаркети,
хотели и слично. Кога преминувате од неформална соработка во формална фирма, треба да
направите важен избор во однос на сопственоста и структурата на вашата фирма. Во
Активноста 4А ќе ги разгледате различните бизнис структури. Активноста 4Б ќе ве води низ
факторите што треба да ги земете предвид при изборот на бизнис структура. Во Активноста
4В ќе ги разгледате принципите на задругата и сами ќе процените дали тие се усогласени со
вашите сопствени аспирации.

АКТИВНОСТ 4А:РАЗБИРАЊЕ НА БИЗНИС СТРУКТУРИТЕ1
5 минути
Одредена фирма може да биде во сопственост и да биде управувана од поединец или група на
поединци. Таквата поставеност на сопственоста и управувањето се нарекува бизнис структура.
Бизнис структурата влијае на сè, од секојдневното работење до капиталот што некој треба лично
да го обезбеди, личната одговорност и даноците. За да ги разберете вообичаените бизнис
структури, сработете ги чекорите, онака како што ќе ви бидат прочитани. Сепак, мора да се
напомене дека законски дозволените бизнис структури варираат од земја до земја.

Чекори
45 минути

1. Прочитајте го описот на глас, наизменично. Откако ќе го прочитате описот, идентификувајте две или
три фирми во вашето подрачје кои одговараат на описот. (15 минути).

1

Постојат различни типови на бизнис структури во зависност од земјата. Може да побарате дополнителни информации од
олеснувачот, за бизнис структурите кои се дозволени во вашата земја.
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ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ

•

Лична сопственост.

•

Сопственикот обезбедува работна рака, капитал и управува.

•

Има право на целата добивка, одговорен е за сите загуби.

•

Цел: Да заработува приходи и да биде сам свој газда.

•

Примери: Претежно мали претпријатија.

КОРПОРАЦИЈА ОРИЕНТИРАНА КОН
ИНВЕСТИТОРИ

•

Начин за обезбедување на големи износи на капитал

•

Уделот во сопственоста и контролата зависат од вложениот износ

•

Сопствениците обезбедуваат само капитал

•

Цел: Да се заработи поврат на вложениот капитал

•

Примери: Повеќето средни и големи претпријатија

ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ
•
•
•

Друштвото со ограничена одговорност (ДОО) претставува облик на друштво, основано од едно
или повеќе лица.
ДОО може да има најмногу 50 содружници. Основната главнина се состои од збирот на
влоговите на содружниците во парична или непарична форма.
Меѓу основните права на содружниците се: учество во управувањето со друштвото; учество во
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•

распределбата на добивката; да биде информиран за работата на друштвото; да врши увид во
книгите и другите документи на компанијата; има право на дел од остатокот на ликвидационата,
односно стечајната маса.
Доколку компанијата оствари добивка, истата се дели меѓу содружниците сразмерно на
нивните удели во друштвото.

ЗАДРУГА
• Сопственост, управувана и контролирана од членовите
• Начин да се обезбеди „услуга по цена на чинење“ на групи на

поединци и/или фирми
• Членовите/сопствениците/покровителите вршат контрола врз

капиталот и надзор
• Еден член, еден глас
• Цел: Да се обезбедат услуги, при што членовите добиваат дел од

добивката од сопствените набавки
• Примери: Земјоделска задруга, работничка задруга, задруга на

продавачи

2. Прочитајте ги приказните една по една, и одредете го типот на бизнис структура. Дискутирајте и
споредете ги вашите одговори со вашите колеги. (20 минути).

а)

Маја има продавница за храна во селото. Таа купува од Алан и од други трговци од пазарот на големо во
градот. Со тоа таа заработува одреден профит. Својот бизнис го започнала пред пет години со
инвестирање на 300 американски долари, кои ги позајмила од задругата во која членува веќе десет
години. Таа денес успешно ја води својата фирма, заработува добар профит и може да ги врати
позајмените пари. Таа има вработено и две лица кои ѝ помагаат во продавницата. Каков тип на бизнис
структура е продавницата за храна што ја води Маја?
_______________________________

б)
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Софија заработува доволно за да ја плати киријата, да обезбеди пристојна храна за своето семејство и да
ги испрати своите две деца на училиште. Она што ја издвојува Софија е тоа што, таа е сопственик на три
продавници за храна заедно со уште 20 други лица како неа, кои сакаат храна за своето семејство по
пристојни цени, но без хемикалии. Во 2010 година, секој од нив инвестираше по 100 УСД и тие ги отворија
своите први продавници. Со нејзиното членство и соодветната исплата за нејзиниот удел, Софија има
право да гласа за нивниот одбор на директори и да го каже своето мислење за важни политики и
прашања во врска со управувањето. Ако таа сакаше, можеше и да се кандидира за член на одборот! Она
што на Софија особено ѝ се допаѓа во нејзиниот бизнис е тоа што, сите сопственици на продавниците
имаат само по еден глас, без разлика на бројот на акции што ги поседува секој од нив. Кога Софија купува
храна од нејзината продавница, поголемиот дел од парите што ги троши се враќаат во локалната
заедница, преку локалните производители, од кои тие ги набавуваат своите залихи, како и кај

работниците од соседството што ги ангажираат. Исто така, таа добива дел од профитот и на крајот на
годината, сразмерно на тоа колку потрошила во нејзините продавници. Каква е структурата на бизнисот
што го поседува Софија?
_______________________________

в) Адам и Марисел се сопственици на самопослуга заедно со уште тројца акционери. Секој од акционерите
вложил пари и очекува да заработи поврат на својата инвестиција. Адам има 50% удел во компанијата. Со
други зборови, тој обезбедил 50% од капиталот. Останатите 50% ги делат четворицата други акционери,
при што Марисел поседува 20%. Бидејќи Адам има најголем удел, неговото мислење и глас се најважни.
На крајот од секоја година, Адам добива 50% од профитот што бизнисот одлучил да им го распредели на
акционерите. На Адам му се допаѓа оваа структура затоа што му овозможува пропорционално да
заработува од неговата инвестиција, а во исто време, неговите кадровски средства не се загрозени во
случај компанијата да не изврши исплата кон своите доверители. Каков тип на бизнис структура имаат
Адам и неговите пријатели?
_______________________________

г) Наместо да изнајмуваат поединечно или да отвораат свои сопствени продавници, што е скапо, триесет
мали преработувачи на овошје решија да ја основаат XYZ Marketing Limited. Преку компанијата, 30-те
преработувачи успеаја да добијат 10 тезги во еден центар за трговија со органски производи во градот. За
плаќање на киријата на тезгите, комуналиите за струја и вода, како и за платата на продавачот,
компанијата добива 5% провизија од секој од членовите, врз основа на нивната бруто продажба.
Компанијата ја користи и провизијата од 5% за водење на промотивни кампањи. Членовите не добиваат
никаков удел од добивката што може да ја оствари компанијата. Исто така, во моментот на основањето,
членовите се обврзаа да дадат по 5 УСД во случај компанијата да наиде на финансиски проблеми и да не
може да ги исплати своите обврски.

Одговорите се на страна _35_ _______________________________
3. Од четирите типови на бизнис структура опишани во Чекор 2, кој ви се допадна највеќе и зошто? (10
минути).

АКТИВНОСТ 4Б: ФАКТОРИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ЗЕМАТ
ПРЕДВИД ПРИ ИЗБОР НА БИЗНИС СТРУКТУРА
5 минути
При изборот на бизнис структура за вашата фирма, треба да се земат предвид следниве клучни
фактори:
а) Мотивација за основање на фирмата: Кои предизвици, прашања или проблеми се обидувате да ги
решите? Што очекувате да добиете од фирмата?
б) Сопственост: Дали ќе работите самостојно или фирмата ќе има повеќе сопственици?
в) Учество и контрола: Кој ќе учествува во одлуките за управување и политики?
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г) Распределба на добивката: Како ќе се дели добивката?
д) Ресурси: Дали сте способни да обезбедите ресурси како што се земјиште, обртни средства, зграда,
објекти итн.?
ѓ) Одговорност: До кој степен би сакале да бидете лично одговорни за долговите на фирмата?
Кога правите избор на бизнис структура, погрижете се да го нагласите она што е најважно за вас и за
вашите планови за иднината. Сепак, запомнете дека ниту еден тип на сопственост не може да ви ги
понуди сите карактеристики што ги посакувате. Ваша задача е да одлучите кој тип на бизнис субјект ги
нуди карактеристиките што вам ви се најважни.

Чекори
30 минути

1. Секој посебно нека ги прочита прашањата од Колона 1. Изберете и заокружете го одговорот (Колона 2
до 5) кој е приближен до она што го чувствувате и сметате дека е најдобро за вас. (10 минути).
Прашање 1
Колона 1
Која е вашата
главна цел за
основање на
фирмата?

Одговор 1
Колона 2
Да заработам
профит за себе

Изберете и заокружете го вашиот одговор
Одговор 2
Одговор 3
Одговор 4
Колона 3
Колона 4
Колона 5
Да заработам
Да имам пристап
Пристап до услуги кои ќе ми
профит еднаков на до услуги кои ќе
помогнат на мене и на моите
мојата
ми помогнат мене колеги да ја подобриме
инвестиција
и на моите колеги
нашата егзистенција;
да ја подобриме
поддршка, застапување
нашата
егзистенција, а
притоа да
заработиме вишок
профит како
дополнителни
приходи
Контрола
Еднаква контрола
Еднаква контрола над сите
заснована врз
над сите членови
членови
инвестиции
со акции

Колку контрола
сакате да имате
во водењето на
фирмата?
Како сакате да се
дели вашата
добивка?

100% контрола

100% за лицето
што го обезбедило
капиталот

Добивката се дели
според
инвестицијата

Дали ги имате
сите вештини и
ресурси за да го
водите
бизнисот?

Имам ресурси и
вештини за да го
основам и водам
бизнисот. Можам
и да ангажирам
работници и да
земам заем
секогаш кога е
потребно.

Не, туку
акционерите ќе
обезбедат капитал
за да ги обезбедат
сите потребни
вештини и ресурси
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Добивката
поделена врз
основа на
користење на
услугата, или
пропорционално
на бизнисот што го
сум го водел/а со
претпријатието
Не, и јас немам
капацитет да
вработам
работници и да
земам кредит.

Добивката не се
распределува помеѓу
членовите, туку се
реинвестира во бизнисот

Не и немам капацитет да
вработам работници и да
земам кредит.

Колкава
изложеност на
обврски сте
спремни да
преземете?

Јас сум спремен/а
да ја прифатам
целосната
одговорност за
долговите,
загубите и другите
обврски.

Не сум
подготвен/а да ги
изложам на ризик
моите лични
средства, кои не
се поврзани со
бизнисот

Не сум
подготвен/а да ги
изложам на ризик
моите лични
средства, кои не
се поврзани со
бизнисот

Се обврзувам да ја дадам
сумата (номинална) што ја
заложив кога станав член, во
случај бизнисот да западне во
финансиски проблеми

2. Која колона од одговорите опишува: (5 минути)
а) Задруга? _______________
б) Лична сопственост? _______________

в) Корпорација ориентирана кон инвеститор? _______________
г) Друштво со ограничена одговорност? _______________
Одговорите се на страна _35__

3. Сандра е градежен работник. Со текот на годините, Сандра и нејзините женски и машки пријатели работеа заедно на
различни градежни проекти. Секој пат кога некој од нив ќе дознаеше за нов проект, тие им кажуваа на своите пријатели
за таа можност. Честопати, тие мораа да платат провизија на агент, за да добијат работа во градежен проект. Условите за
работа и платата зависеа во главно од агентот. Сандра и нејзините пријатели размислуваат да основаат претпријатие, кое
би можело да делува како агент за градежни работници и, можеби, во блиска иднина, исто така, да се вклучи како
директен изведувач во градежни проекти. Групата верува дека доколку тие можат да се претстават како претпријатие, тие
ќе можат директно да преговараат со градежната компанија и да ја обезбедат потребната работна сила, наместо да бидат
ангажирани поединечно од агентот. Како поединци, тие имаат многу малку пари за да основаат фирма, но поседуваат
вештини и некои контакти во градежниот сектор.
Ако бевте еден од пријателите на Сандра, кој тип на бизнис структура би го избрале? Прегледајте го вашиот одговор
во Чекор 1 и искористете го ова како основа при изборот на бизнис структура. (5 минути)

Предложен тип на бизнис структура _____________________________________________

4. Дискутирајте го вашиот одговор со групата. (5 минути)
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АКТИВНОСТ 4В: ПРИНЦИПИ НА ЗАДРУГА
15 минути

Задругите се фирми што се во сопственост на мажи и жени- членови,
кои сакаат да ги остварат нивните заеднички потреби.
Без оглед на добрата и услугите што ги нудат, задругите ги содржат
следниве елементи:
•

Задругите за фирми

•

Задругите се во сопственост и под контрола на оние кои
ги користат нивните услуги (членовите)
Еве вака би изгледала
нашата работничка задруга



Задругите се управувани на демократски начин



Задругите постојат за да им служат на нивните членови

Членови на задруга
Работни места
Преговарање
Наплата
Работна рака

Обука
Опрема
за лична
заштита

Наплата на
услуги

Исплата на
плати
Дивиденда

Провизија

Работна сила

Исплата

Градежна компанија

Задругата е и претпријатие и организација на здружено делување. Задругата обезбедува услуги и/или
добра што ги бараат членовите, земајќи ги предвид интересите и потребите и на жените и на мажите
членови, како и, претприемничките цели и финансиската одржливост на организацијата. Членовите
делуваат и како корисници и како сопственици во развојот на задругите, преку учество на три нивоа:

• Учество во обезбедувањето ресурси (на пр. придонес во капитал, работна рака, испорака на
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услуги или производи)
• Учество во процесите на одлучување на задругата
• Учество во делењето на добивката остварена од задругата, во форма на поврат на средства од
покровителот. Поврат на средства од покровителот е исплата кон член на задругата, од добивката
заработена од задругата, врз основа на количината или вредноста на деловното работење со
него/неа или за членот.

•
•
•
•

Важно е во задругата да се земат предвид конкретните и посебните интереси, потреби и
придонес на жените и мажите.
Како жените, така и мажите се добредојдени да земат активно учество во групните
дискусии, за да ги изразат своите конкретни интереси и потреби и да предложат начини
на кои тие самите можат да придонесат, во рамки на нивните реални можности.
Можеби ќе сакате да земете предвид одредени ситуации со кои се соочуваат жените,
како што се законите, кои не им дозволуваат тие да поседуваат земја, или да бидат
економски независни, товарот на семејните обврски, бременоста итн.
Поконкретни стратегии за обезбедување активно учество на жените во задругата ќе
бидат дадени во Start.Coop.
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Сега, погледнете ги внимателно седумте принципи, кои се предуслов или кои управуваат со основањето
и работењето на задругите, и проценете ја нивната важност за вашите сопствени цели и задачи, особено
во однос на обезбедувањето на средства за живот. Имајте на ум дека принципите се описни, за тоа како
треба да функционира една задруга, а не прописни (пропишани).

Чекори
45 минути

1. Откако ќе го прочитате секој принцип посебно, одредете како група кое дејство претставува

прекршување на принципот. (30 минути)
Принцип 1. Доброволно и отворено членство
Задругите се доброволни организации, отворени за сите луѓе, кои ги користат нејзините услуги и
сакаат да ги прифатат одговорностите на членството, без родова, социјална, расна, политичка или
верска дискриминација. Членовите, исто така можат да
го прекинат своето членство кога сакаат.
Кое од дејствијата подолу претставува
прекршување на принципот?
а. Практиките се недискриминаторски
б. Ги отстранува физичките и процедуралните бариери,
кои го ограничуваат пристапот на членовите до услугите
в. Вознемирување на членови, кои сакаат да го
прекинат св оето членство
г. Отворено за сите поединци кои се заинтересирани да
се зачленат во задругата...

Принцип 2. Демократска контрола врз членовите

Секој член има еднаква гласачка моќ и моќ за донесување на одлуки во управувањето со
задругата. Секој член добива право на глас, без оглед на неговата/нејзината инвестиција во
задругата. Мажите и жените кои се избрани претставници, се одговорни пред членството.
Кое од дејствијата подолу претставува прекршување на
принципот?
а. На состаноци ги поканува само оние членови кои секогаш
се согласуваат на предлозите на Претседателот.
б. Ги почитува еднаквите избирачки права за сите.

22

в. Отворен/а за споделување информации за сите членови.
г. Ги охрабрува сите членови да дадат свои повратни информации за услугите на задругата...

Принцип 3. Економско учество на членовите
Членовите обезбедуваат пари и/или ресурси кои потребни за започнување и управување со
бизнисот, во натура. Одлуките за тоа како ќе се користат капиталот и средствата на задругата се
носат демократски, а не врз основа на вложената сума. Придобивките што членовите ги добиваат
од задругата, се во сооднос со работата што тие ја вршат со задругата, а не со вложениот капитал.

Кое од дејствијата подолу претставува прекршување на принципот?
а. Им овозможува на членовите праведно да придонесуваат во капиталот на задругата.
б. За користењето на капиталот и средствата одлучуваат оние кои обезбедиле поголем дел за обртни
средства.
в. Правилно ги распределува вишоците на сите членови.
г. Го користи капиталот за да ги оствари долгорочните цели на задругата.
Принцип 4. Автономија и независност
Задругите се автономни организации за самопомош, контролирани од
сопствените членови. Доколку склучат договори со други организации,
вклучително и со влади, или соберат капитал од надворешни извори, тие
тоа го прават под услови, кои ќе обезбедат демократска контрола од
страна на нивните членови и ќе ја одржат нивната задружна автономија.
Кое од дејствијата подолу претставува прекршување на принципот?
а. Колку што е можно, задругата ги следи „желбите“ на политичарите за да ја
придобие нивната наклонетост, дури и ако тоа е штетно за интересот на
мнозинството членови.
б. Склучува договори само со влади или други организации
кога условите ја почитуваат неговата автономија.
в. Дејствува како независна организација под контрола на своите членови.
г. Ја користи независноста како фактор за диференцијација на пазарот...
Принцип 5. Образование, обука и информации

Задруга
на
трговци
Риболов
на
задруга

Задруга за
продажба
на мало
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Задругите обезбедуваат образование и обука за своите членови, за избраните претставници, менаџерите и
вработените да можат ефективно да придонесат за развојот на нивните задруги. Тие ја информираат
пошироката јавност – особено младите луѓе и лидерите на јавното мислење – за карактерот и придобивките
од здружувањето.
Кое од дејствијата подолу претставува прекршување на принципот?

а. Обезбедува обука и едукација за да им овозможи на членовите и вработените да ги извршуваат своите
обврски на задоволителен начин и промовира активно учество во задругата.
б. Спроведува кампањи за подигање на свеста за придобивките од соработката и задружниот модел.
в. Го подобрува знаењето на членовите за задружниот бизнис модел.
г. Само членовите на одборот и менаџерот имаат можност да учествуваат во обуката.
Принцип 6. Соработка помеѓу задругите

Задругите им служат на своите членови на најефикасен начин и
го зајакнуваат задругарското движење работејќи заедно преку
локални, национални, регионални и меѓународни структури.
Кое од дејствијата подолу претставува прекршување на
принципот?
а. Гради односи со локалните задруги за да ги заштити
локалните економии и да создаде зголемена вредност за
членовите.
б. Избегнува размена на информации и работа со задруги за
кои се смета дека се конкуренти.
в. Учествува во настани за размена на знаења за задруги.
г. Учи од други задруги...

Принцип 7. Загриженост за заедницата
Задругите работат на одржливиот развој на нивните заедници,
преку политики и акции кои се одобрени од нивните членови.

-

Кое од дејствијата подолу претставува
прекршување на принципот?

а. Се однесува кон сите луѓе со почит и достоинство.
б. Ги користи локалните ресурси и вештини.
в. Спроведува програми во заедницата, кои се од корист како
за членовите, така и за заедницата.
г. Не размислува свесно за влијанието врз животната средина,
бидејќи зачувувањето на биодиверзитетот не е во фокусот на
вниманието.
Одговорите се на страна 35
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•
•

Учеството и обезбедувањето на услуги од страна на задругата врз основа на седумте принципи
треба да ги биде насочено кон жените и мажите на еден праведен начин.
Може да се направат одредени прилагодувања, со цел да се овозможи целосно учество на
жените-членки во активностите на задругата. На пример, одржувањето на обуки треба да се
планира во одредени часови, кои нема да се поклопат со семејните обврски, кои честопати, и во
голема мера ги преземаат жените, што го ограничува нивното учество на состаноци во вечерните
часови...

2. Проценете ја важноста на секој принцип при изборот на организација која ќе ви помогне да ја

1
2
3

подобрите вашата егзистенција и општата благосостојба. Оценете го секој од принципите користејќи
ја скалата: (5 минути)
Воопшто не е важен
4
Многу важен
Не е многу важен
5
Исклучително важен
Донекаде е важен

Принцип

Оценување

Доброволно и отворено членство
Демократска контрола од членовите
Економско учество на членовите
Автономија и независност
Образование, обука и информации
Соработка помеѓу задругите
Загриженост за заедницата

3. Врз основа на вашата оценка, изберете го најзначајниот принцип за вас и разговарајте со

групата зошто го сметате за најважен. (10 минути)
Најважен принцип:

Тој е најважен затоа што:
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СЕСИЈА 5:ВОДЕЊЕ БИЗНИС ЗАЕДНО
Преглед на сесијата
5 минути

Во Активноста 5А, ќе ги разгледате различните видови задруги и опсегот на услуги што ги нуди
задругата. Овој модул ќе го завршите со наведување на предностите и недостатоците на задругата.
Ова ќе ви помогне дополнително да одлучите дали задругата е вистинскиот бизнис модел кој
одговара на вашите потреби и аспирации.

АКТИВНОСТ 5А: ВИДОВИ ЗАДРУГИ
И ОПСЕГ НА УСЛУГИ
10 минути
Производите и услугите што ги нудат задругите зависат од потребите на нивните членови, земајќи ја
предвид родовата нерамнотежа во пристапот до ресурси и вештини. Во многу случаи, активностите
на задругите се насочени кон справување со ограничувањата со кои се соочуваат членовите во
обезбедување на средства за живот, и/или да кон помош на членовите при искористување на
можностите што не би можеле сами да ги искористат. Табелата подолу ги прикажува основните
типови на задруги и нивната функција, поделени по тип на членство. Можно е задругата да има
повеќе функции (на пример, производство и пласман). Кога задругите извршуваат повеќе од една
функција, тие се нарекуваат повеќенаменски задруги.
Вид на задруга

Опис

Задруга на корисници

Задруга на потрошувачи

Финансиска задруга

Станбена задруга

Во сопственост на нејзините потрошувачи. Задругата продава
малопродажни производи (храна, облека, опрема и други
производи за широка потрошувачка) на своите членови на
клиентите и другите потрошувачи по пристапни цени.
Финансиска институција која е во сопственост и управувана од
нејзините депоненти и должници, чија цел е да понуди
транспарентност во практиките за кредитирање и инвестирање, за
сите членки. Најчестиот вид на финансиска задруга е кредитната
унија.
Пример на сектори: финансии, осигурување
Обезбедува сопственост на куќи и изнајмени социјални
станови по прифатливи цени

Комунална задруга

Обезбедува комунални услуги на членовите, како што се
вода или струја.

Работничка задруга

Обезбедува или овозможува работа за своите членови.
Членовите се индивидуални работници (работници-членови)
чии работни места се директно обезбедени преку нивната
задруга
Пример за сектори: земјоделство, облека, уметност и забава,
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градежништво, домашна нега и медицински сестри, рударство,
производство, транспорт итн..
Задруга на производители

Задруга за набавки

Задруга за пласман

Задруга за додадена вредност на
преработувачки капацитети

Купува производи и услуги на големо за да ги намали или
подели трошоците за поединечни членови.
Пример на сектори: земјоделство, рибарство, занаетчиство
итн.
Отвара пазари за производите и услугите на членовите, ја
подобрува преговарачката моќ на членовите, ја олеснува
испораката на производи на пазарот и го подобрува
квалитетот на производите.
Пример на сектори: туризам, такси/транспорт, уметност и
занаетчиство, образование, прехранбени услуги, млечни
производи итн.
Додава вредност на производот на членовите преку
обезбедување на заедничките услужни објекти на пр. после
бербата, складирањето и преработката на производите.
Пример на сектори: шумарство, занаетчиство, рударство,
земјоделство, рибарство, сточарство итн.
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За повеќе да ги цените различните услуги на одредена задруга, следете ги чекорите подолу:

Чекори
45 минути
1. Како што ќе ги читате примерите, одредете како група, кои услуги ги дава задругата и

придобивките што произлегуваат за членовите. (25 минути)
Пример 1.
MGV Задруга е составена од риболовци, превозници и сортирачи на риби во рибник. Пред
основање на задругата, платите што им се исплаќаа на работниците кои ја извршуваа истата
задача, во голема мера варираше, во зависност од преговарачката способност на работникот и
од дарежливоста на сопственикот на рибникот. Работниците кои беа срамежливи, како и оние
кои имаа помалку контакти во таа индустрија, исто така, имаа тешкотии да најдат работа. Во
повеќето случаи, работниците не беа доволно заштитени од сонце и други опасности за време
на риболовот. Исто така, за некои работници беше проблем да се пријават на работното место,
особено кога риболовот беше закажан рано наутро, бидејќи фирмата што изнајмуваше мотори
започнуваше со работа дури во 6:00 часот, а многу жени мораа да останат дома за да се грижат
за нивните деца, бидејќи училиштата и дневниот престој не беа отворени пред 8:00 часот.
Денес, задругата ги распределува и прави дневен распоред за ангажирање на работниците,
како и преговара со сопствениците на рибниците, при што ги зема предвид семејните обврски
на жените. Задругата, исто така, им обезбедува на работниците лична заштитна опрема која
им е потребна, а исто така и купи и мал алат и опрема за подобра безбедност и ефикасност на
работниците. Групата, исто така, имаше пристап до грант од владата што им овозможи да купат
мал камион за да нудат транспортни услуги, како и да обезбедат превоз за своите работници.
Платите се веќе донекаде стандардизирани и работата се распределува правично помеѓу сите
женски и машки членови. Со подобрени приходи, членовите можат да заштедат мала сума
пари во едно тенџере. Секој месец, двајца работници можат да позајмат пари од тенџерето.

MGV ЗАДРУГА
Задругите даваат
услуги на
членовите и
поврат на
средства од
покровителот

Услуги што ги дава задругата:

Придобивки што ги добиваат членовите:
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Членови:
Капитални
вложувања.
Работна рака 2%
плати за покривање
на режиските
трошоци и за
инвестицијата

Пример 2.
Задругата „Среќни кокошки“ ја сочинуваат мали одгледувачи на живина. Главниот трошок за
одгледување живина е сточната храна. Пред да ја основаат задругата, сточната храна ја купуваа
од продавницата „Агривет“ во градот. Бидејќи купуваа само една вреќа на секое одење, цената
на храната била повисока за нив, отколку за оние кои можеле да купат најмалку пет вреќи. Исто
така, трошоците за транспорт беа исти за една вреќа храна, како и за пет вреќи храна. Поради
големата разлика во цената на сточната храна, вклучително и на превозот, одгледувачите не
беа во можност да се натпреваруваат со големите живинарски фарми. Малите одгледувачи на
живина решија да формираат задруга за да можат да купат сточна храна на големо, и истата да
ја препродаваат на членовите по цена пониска од вообичаената малопродажна цена. Тројца
членови на задругата присуствуваа на обука за органско производство на сточна храна
обезбедена од невладина организација. Овие тројца членови потоа ги пренесоа информациите
до своите колеги. Започнувајќи од минатата година, задругата се занимава со набавка на
сточна храна на ангро и има изградено мал погон за производство на органска сточна храна.
Услуги што ги дава задругата:

Придобивки што ги добиваат членовите:
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Пример 3.
Лејла веќе пет години изработува плетени паричници и чанти за да го зголеми својот
приход. Во првите три години таа самата се занимаваше со производството и пласманот.
Меѓутоа, по три години напорна работа, таа сфати дека е тешко да добие пристап до
купувачите и пазарите надвор од нејзиното соседство, што ја ограничи не само нејзината
продажба, туку и го стави под ризик нејзиниот многу ограничен капитал. Лејла
разговарала со нејзините пријатели, кои исто така се занимаваат со производство на
ткаени производи и ги убедила да и се придружат во основање на задруга. Во 2015
година беше основана Планинарската занаетчиска задруга.
Наместо да ги продаваат своите производи поединечно во продавниците за сувенири во
соседните села, задругата реши да изнајми простор и да отвори сопствена продавница.
Задругата додаде 15% покачување на цената од членовите, за да ги покрие трошоците
за работа и изнајмување. Со сопствена продавница, членовите можат да добијат
поголем дел од цената и покрај провизијата од 15% исплатена кон задругата. Исто така,
членовите се уверени дека нивните производи се соодветно изложени и промовирани.
По една година работа, задругата одлучи да купи три машини за шиење со голема
брзина, кои членовите можат да ги користат за мала надокнада. Со машините за шиење,
членовите можат да произведуваат повеќе производи за пократко време, со подобар
квалитет и по пониска цена. Членовите на задругата сега планираат да додадат услуги за
дневен престој за нивните членови и заедницата.
Услуги што ги дава задругата:

Придобивки што ги добиваат членовите:

2. Подолу е прикажана листа на различни видови задруги со примери за тоа како задругите можат да
ви помогнат да ги задоволите вашите потреби. Која од овие задруги мислите дека би била
најрелевантна за луѓето во вашата заедница? (5 минути)
____ Прехранбена задруга (ви помага да добивате храна од локални фармери и производители
____ Станбена задруга (ви помага да добиете добро место за живеење)
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____ Занаетчиско рударска задруга (помага во официјализирање на работата на индивидуалните
рудари)
____ Задруга за дневен престој (им помага на родителите да добијат добра грижа за своите деца
во текот на денот)
____ Задруга за енергетски услуги (ви помага да добиете енергија по прифатлива цена)
____ Кредитна унија (ви помага да добивате заеми)
____ Земјоделска задруга (им помага на земјоделците да купуваат семиња и опрема поевтино и
да го продаваат својот род, по подобра цена)
____ Други (наведете) ___________________________________________
3. Како што видовте во различните примери презентирани овде, групи на луѓе можат да основаат
задруги за да ги задоволат нивните потреби. Задругите можат да ви помогнат да правите работи што
не можете да ги направите самите. Кога би се зачлениле или би основале задруга, кои би биле
главните услуги што ќе ви бидат потребни? Какви придобивки очекувате да добиете од задругата? Ве
молиме споделете го вашиот одговор со групата. (10 минути)
Услуги што ми се потребни:

Придобивки што ги очекувам:
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АКТИВНОСТ 5Б: ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ НА
ЗАДРУГА
15 минути

На претходните сесии научивте дека задругите имаат двоен карактер, како бизнис претпријатија од една
страна, и како здруженија засновани на членство кои се организирани за здружено делување, од друга
страна. Основната разлика помеѓу традиционалниот бизнис и задругата е во тоа што, задругата е во
здружена и демократска сопственост и контролирана од луѓето кои ги користат нејзините услуги или
производи, додека во традиционална фирма едно лице или група на лица ги донесуваат повеќето
одлуки. Клиентите во традиционалните фирми се надворешни за компанијата. Во задругата,
сопствениците и корисниците или клиентите, се истите луѓе; тие се членовите.

Заштедив многу на
трошоците за превоз за
испорака на моите
производи, откако се
зачленив во задруга

Зачленување во
Задруга исто значи да
одвоиш дел од своето време
за да помагаш во работењето
и да доаѓаш на состаноци

Немаше да го
решам
проблемот со
пласманот

сам

Во задруга, ти си
помагаш себе си,
и им помагаш на
другите
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Времето што
го давам на
задругата се
надоместува со
повисоката цена
што ја добивам за
мојот род.

Задругата не
заработува голем
профит, ама
членовите имаат
многу подобра
егзистенција.

Во задругите, луѓето се здружуваат за да ги решат ограничувањата или можностите што не можат да ги
решат самостојно, а создавањето профит можеби не е единствената или примарна цел на задругата. Во
случајот на корпорациите, профитот е главната мотивација бидејќи таквите компании треба да ги
задоволат акционерите кои инвестирале во нив. Во случајот на задругите, сопствениците се истите луѓе
кои управуваат со организацијата и главната цел е подеднаква корист за секој член. Сепак, ова не значи
дека корпорациите се лоши, а задругите се добри. Тоа главно зависи од условите и целите на луѓето,
заради кои тие ја основаат фирмата..
Основањето на задруги или членството во задруги најверојатно ќе биде корисно под следниве
услови:
а) Проблемите и ограничувањата не можат да се решат поединечно. Проблемот може подобро
да се реши со соработка со луѓе, кои се соочуваат со истиот проблем.
б) Помошта која е потребна за решавање на проблемот не може лесно да се добие од
семејството, други претпријатија, владини и други социјални институции. Задругата е
најперспективниот давател на потребното решение.
в) Предностите на членството (пристап до услуги, инпути (репро материјали), финансиски услуги,
пазари итн.) ги надминуваат должностите на членството (придонес во ресурси како што се пари,
време, вештини итн.).

Задругите составени само од жени, се основаат за подобро да се задоволат потребите,
грижите и придонесот на жените, особено во културни средини каде што мажите и жените не се
мешаат едни со други за да започнат бизнис.

Чекори
20 минути

1. Наведете ги предностите и недостатоците од основање или зачленување во задруга од
ваша гледна точка, како и во однос на моменталните услови со кои сте соочени во вашата
работа или во обезбедувањето на средства за живот. (10 минути)
Предности од
зачленување/основање на
задруга

Недостатоци од зачленување/основање на
задруга
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2. По темелна анализа, дали мислите дека задругата е соодветен деловен модел за вас?

Зошто да или зошто не? (10 минути)
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Одговори: Активност 2А
Однос
Фармер продава на трговец

Вертикална врска

Работници кои си помагаат едни на други

Хоризонтална врска

Сопственик на продавница се консултира со колеги во врска со нова технологија

Хоризонтална врска

Добавувач на ѓубрива и земјоделци

Вертикална врска

Продавачи на риби кои вовеле неформална шема за штедење и кредити

Хоризонтална врска

Добавувач позајмува залихи од друг продавач

Хоризонтална врска

Соседи градат пумпа за вода во заедницата

Хоризонтална врска

Градежен работник и изведувач

Вертикална врска

Одговори: Активност 4А
а: Индивидуален Сопственик
б: Задруга
в: Корпорација ориентирана кон инвеститори
г: Друштво со ограничена одговорност

Одговори: Активност 4Б
а: Колона 4
б: Колона 2
в: Колона 3
г: Колона 5

Одговори: Активност 4В

Принцип 1: в
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
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2:
3:
4:
5:
6:
7:

а
б
а
г
б
г

